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Ponujamo vam rešitev, s pomočjo katere boste 
lahko vzpostavili natančno evidenco osnovnih 
sredstev na področju gospodarske javne infrastruk-
ture (vodovod, kanalizacij, plinovod,…) v vaši bazi 
podatkov za vzdrževanje osnovnih sredstev.

 S pomočjo naše rešitve – TerraFRS-GJI  in vaše baze osnovnih 
 sredstev boste lahko hitro in enostavno ugotovili:

•  katero gospodarsko javno infrastrukturo ima občina v lasti in 
 kje se le-ta nahaja,
•  koliko je vredna gospodarska javna infrastruktura,
•  kolikšna je preostala vrednost gospodarske javne infrastrukture,
•  v kakšnem kakovostnem stanju je gospodarska javna infrastruktura,
•  kolikšna je preostala življenjska doba gospodarske javne infrastrukture.

terra/frs-gji
uredite si evidenco svojih nepremičnin 
na področju gospodarske javne infrastrukture

Občina Ško�a Loka je z nakupom modula 
FRS-GJI pridobila orodje, s katerim je lahko 
povezala podatke katastra gospodarske 
javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, 
plinovod) z evidenco osnovnih sredstev 
komunalne infrastrukture v lastništvu 
občine. Modul, ki deluje v okviru GIS 
pregledovalnika Terra, nam omogoča 
gra�čno predstavitev osnovnih sredstev 
GJI in analizo združenih podatkov po 
najrazličnejših kriterijih, kar omogoča boljše 
upravljanje oz. gospodarjenje s sredstvi 
občine.

Djurdja Balcojkić, 
Občina Ško�a Loka
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Rešitve na gumb
Naša rešitev temelji na osnovi povezave vaših podatkov o osnovnih sredstvih in  podatkov 
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, oziroma s podatki, s katerimi razpolaga 
koncesionar – vzdrževalec gospodarske javne infrastrukture.
Ne vzpostavljamo nove baze podatkov, temveč le povezujemo podatke iz evidence osnovnih 
sredstev z njihovo lokacijo in opisnimi podatki. Tako ugotovimo njihovo ujemanje in opozorimo 
na neskladja med obema bazama podatkov.

Po vzpostavljeni povezavi med obema bazama
TerraFGS-GJI prikaže:
 
- ujemanje podatkov oziroma razhajanja,
- lego osnovnih sredstev (vodov GJI) v naravi,
- poročila glede na različne kriterije:
 • seznam neusklajenih osnovnih sredstev,
 • seznam osnovnih sredstev, ki nimajo povezave z GJI,
 • seznam amortiziranih osnovnih sredstev,
 • seznam osnovnih sredstev glede na posamezne  
  lastnosti (material, leto vgradnje, stopnjo 
  amortizacije, ...) z gra�čnimi prilogami
 • druga poročila po zahtevah naročnika.

terra/frs-gji
izkoristite povezavo med osnovnimi sredstvi 
na področju gospodarske javne infrastrukture in 
njihovo lokacijo za ugotavljanje stanja GJI v prostoru
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